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W odpowiedzi na Pana interpelacjq z dnia 13 lu&o 2020 r. uprzejmie informujq, 
2e projek placu zabaw w Zegrm by1 kilkukrotnie konsultowany z przedstawicielami lokalnej 
spdecznobi. Miqdzy innymi w wyniku tych rozm6w w.projekcie pojawily siq innowacyjne 

. elementy i um+dzenia, kt6rych nie moha  spotkaC na hdnym innym placu zabaw w naszej 
gminie. W naszej opinii byly to propozycje bardzo ciekawe i trafne; bdqce pewnie efektem . 
nowego spojrzenia na kwestiq projektowania terenu rekreacyjnego, ale zdecydowanie godne 
uwagi: Dlatego tee bardzo chqtnie wsp6IpracowaliSmy z mieszkaricami w caIym procesie 
tworzenia projektu. R6wniet kwe@a drzew byla przedmiotem tych rozm6w. Ostatecznie, 
szukajp lokalizacji dlae-dzeh, kt6re majq sip znalefd na terenie placu zabaw, zdecydowano, * 

2e cqSC z nich bqdzie musiala zosGC wyciqta. Dodatkowym argumentem za tym 
przemawiajqcym bylo to, * pozostawienie wszystkich lub prawie wszystkich drzew 
powodowaloby zbyt du& zacienienie; a stan niekt6rych z nich dodatkowo powodowalby 
zagroitenie dla korzyMjpych z tego teknu mieszkaficdw. W zwi* z czym ostatecznie 
zdecydowano, @ do wycinki zostanie przeznaczonych 21 drzew, przy czym naleky zauwatyC, 
te najbardziej okazale i wartosciowe okazy zostanq zachowhe. Zgodnie z inwentaryzacjq 

- 

zieleni po przeprowadzeniu wycinki na terenie projektowanego p l ~ u  zabaw pozostanie okoio 
20 starych drzew. Dodatkowo w ramach inwestycji w zamian za drzewa usuniqte pnewiduje 
siq dokonanie nasadzefi w tej samej iloici, z tym, te gatunk6w bardziej przystosowanych 
(zarbwno pod wzglgern formy jak i wymagafi) do funkcjonowania w takiej pmtrzeni. 

Odnosqc siq natomiast do zaproponowanego przez Pana kryterium oceny ofert - niestety nie 
bqdzie ono ipokliwe' do zastosowania, z uwagi na fakt, te jego konstn&cja uniemoaiwia 
przeprowadzenie jednoznacznej oceny na etapie weryfikacji ofert. 

Zapewniam jednak, te z ka2dq nastepnq realizacjq staramy siq, aby nasze dzialania co raz 
bardziej wpisywaly sie w trendy promujpe ekologip i dbanie o Srodowisko naturalne. 
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